Anna Tran Dieu Huyen on college graduation day

Letter from Tran Dieu Huyen:
Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2014
Con Diệu Huyền kính chào cô Ly Băng và Hội Sứ Giả Tình Yêu (Messengers of Love).
Lời đầu tiên con xin gởi đến Cô và Hội lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa. Cô và
Hội biết không thế là đã qua một năm con viết thư gởi đến Cô và Hội rồi đó. Và bây giờ
con lại ngồi và tâm sự với Cô và Hội trong những năm học qua của con. Kể ra thì nhiều
lắm chắc Cô và Hội cũng không có nhiều thời gian để ngồi nghe kể đâu, đúng không ạ?
Vậy để con tóm lược những lời thân thương đến Cô và Hội.
Con cám ơn Cô và Hội đã giúp đỡ con trong những năm vừa qua, những năm học mà
trước đây con không nghĩ mình sẽ bước tới. Nhưng nhờ có sự nâng đỡ của Cô và Hội
trong những năm học qua về vật chất cũng như tinh thần, mặc dù Cô và Hội không ở
gần bên con để quan tâm, chăm sóc… Nhưng con biết ở nơi xa Cô và Hội vẫn theo dõi
từng bước con đi vào đời. Và hôm nay đây con đã trở thành Giáo Viên Mầm Non. Một
giáo viên tương lai với việc chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục các mầm non tương lai của đất
nước. Tuy cái bằng Cử Nhân xếp loại học lực không cao nhưng đó cũng chính là sự giúp
đỡ của Cô và Hội dành cho con. Và đó chính là thành tích và kết quả mà con đã dành
được throng những năm học qua.
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn đổ tràn hồng ân xuống trên Cô và Hội để Cô và
Hội có thật nhiều sức khỏe, kế đó Cô và Hội tiếp tục giúp đỡ các em, các bạn ở trong
hoàn cảnh khó khăn, các em được đến trường và thành người hữu dụng cho xã hội và
đặc biệt hơn cho Giáo Hội.
Con xin tri ân Cô và Hội, con kính chào Cô và Hội.
Con,
Anna Trần Diệu Huyền

Letter from Bui Hoang Khanh Duy:
Kính gởi cô Ly Băng và Hội Sứ Giả Tình Yêu,
Kính thưa cô con là Bùi Hoàng Khánh Duy ở Bảo Định, Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Con đã rất may mắn nhận được sự quảng đại yêu thương giúp đỡ của cô trong suốt thời
gian 7 năm qua. Từ những ngày đầu cấp 3, đến nay con xin báo tin vui cho cô là con đã
học xong chương trình đại học với kết quả rất tốt. Con rất vui và chắc rằng cô cũng
thấy vui khi biết tin này, vì chính sự giúp đỡ của cô nay đã có kết quả. Con rất cảm
động và biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của cô, vì khi nghĩ lại nếu không có sự giúp
đỡ đó có lẽ con đã phải ngừng lại con đường học vấn vì gia đình con còn quá khó khăn.
Thưa cô, con hiểu tấm lòng bao dung của cô là rất lớn lao, vì thế một lời cảm ơn nhỏ bé
của con không thể nào đền đáp hết được. Thế nhưng ngoài lời cảm ơn nho nhỏ này con
chẳng biết phải làm gì để đáp lại tình yêu thương bao la của cô.
Con luôn tâm nguyện rằng: Để đáp lại phần nào tấm lòng của cô, con phải tiếp tục rèn
luyện và sống thật nhân hậu trong mọi hoàn cảnh để trở thành người hữu ích cho gia
đình, cho xã hội. Như trong những ngày của mùa hè này, con đang tham gia vào một
hoạt động tình nguyện, dạy học cho các em nhỏ ở vùng xa trên cao nguyên Kon Tum,
các em nhỏ không có được điều kiện để được tiếp xúc với tri thức.
Thưa cô, con cũng rất ái ngại khi nói với cô thêm một điều này nữa, vì mới ra trường
nên con chưa thể tìm được công việc ổn định để phụ giúp gia đình và đặc biệt là giúp đỡ
đứa em út của con là Bùi Hoàng Khánh Đan hiện đang học lớp 12. Vậy con kính xin cô
giúp đỡ bằng cách chuyển phần học bổng con cho em Đan để em ấy có thể tiếp tục việc
học.
Một lần nữa con xin luôn nghi nhớ công ơn của cô trong lòng. Con cũng xin kính chúc cô
có sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và càng ngày sẽ có càng nhiều bạn trẻ được đón nhận
tình yêu thương của cô.
Kính chào Cô,
Bùi Hoàng Khánh Duy

Letter from Duong Thi Kim Thoa:
Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2014
Quý Ân Nhân kính mến,
Lời đầu con không có gì hơn ngoài lời chúc thân thương nhất mà con muốn gởi đến quý
ân nhân. Con xin chúc cho quý ân nhân được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn
trong công việc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Lâu lắm rồi con mới được viết những dòng chữ thân thương tới quý ân nhân. Hôm nay
nhân dịp con vừa mới ra trường nên con muốn gởi lời cảm ơn để bày tỏ lòng thành của
mình. Trước hết, con xin chân thành cảm ơn tới quý ân nhân trong thời gian vừa qua đã
tận tình giúp đỡ con trên con đường học vấn, nhờ đó mà con có được tinh thần học tập
tốt hơn và đạt được kết quả như ngày hôm nay “lấy được tấm bằng tốt nghiệp”. Con rất
vui và hạnh phúc với những cố gắng nỗ lực của con trong bao nhiêu năm ngồi trên ghế
nhà trường, hơn thế nữa con đã hoàn thành nhiệm vụ học tập và mơ ước trở thành Giáo
Viên tiểu học của con cũng như với gia đình con. Con rất hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh
phúc của những người thân mình, đã vất vả chăm sóc, dìu dắt từng bước đi và nuôi
dưỡng tình yêu trong con để con có được như ngày hôm nay. Bản thân con cũng không
phụ lòng mọi người. Con sẽ thực hiện công việc “trồng người" của mình để góp phần
làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Và nếu có điều kiện thích hợp thì con cũng
không ngừng học hỏi để trang bị thêm kiến thức làm hành trang cho bản thân mình sau
này. Con sẽ trở lại giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể thực hiện
được những ước mơ như con bây giờ. Cũng như em Kiều Thị Mỹ Phụng, hiện đang là
học sinh lớp 7, là một throng những học sinh nghèo có tinh thần vượt khó trong học
tập, hoàn cảnh em đặc biệt khó khan. Em mồ côi cha từ nhỏ, sống với Ngoại, em lại
không được may mắn như bao bạn khác, em mắc phải bệnh tim bẩm sinh và mới được
phẫu thuật xong ca mổ tim. Nhờ ơn Chúa, em đã vượt qua giữa sự sống và cái chết, giờ
đây em vẫn đang trong thời gian hồi phục. Với thân hình ốm yếu, gầy guộc em luôn
mang trong mình những hy vọng và niềm mong ước của mình như bao các bạn cùng
trang lứa, không thế nữa em còn hăng hái đi học Giáo lý, vâng theo đức tin của Thiên
Chúa, để làm động lực tinh thần cho em vượt qua những cơn đau tim và giúp em những
khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. “Lá lành đúm lá rách” là truyền thống quý báu
của người Việt Nam và đặc biệt là trong Hội Thánh Thiên Chúa. Cũng xin quý ân nhân
hãy xem xét và giúp đỡ em Kiều Thị Mỹ Phụng để em hoàn thành công việc học hành
và thực hiện được những ước mơ của mình sau này.
Đến đây thì con xin dừng bút và một lần nữa con xin chúc quý ân nhân luôn mạnh khỏe
và sống hạnh phúc bên những người thân mình. Cầu xin Thiên Chúa chúc lành bình an
cho quý ân nhân.
Con gái Chăm La,
Dương Thị Kim Thoa

Letter from Nguyen Ngoc Nhu Y:
Bien Hoa, August 22nd, 2014
Dear Miss Ly Bang and The Messenger of Love!
First of all, I want to thank you for giving me a hand. I really appreciate your
assistance. Depending on the money you gave me, my family and I could overcome
many troubles in order to keep my study well.
The school fees, more than anything else are what my parents worry about. Nothing
takes priority over my study so that they have to make all their efforts to pay my
school fees. Because they worked very hard, I really love them. Fortunately, an angel
who is the Messenger of Love came to save me. We are glad to receive your help.
The older I grow the more expensive my school fees are. Therefore, receiving your
help is the only way for me to study well and reduce my parents difficulties. It is
invaluable when you are willing to help me. I am really grateful. I promise I will try
my best to study hard so I will not let you down.
Last but not least, thank you so much. Wish you have good health and happiness.
To be honest, I love you, and above all, your kindness.
Regard,
Nguyen Ngoc Nhu Y

